
Snel, slim & realtime inzicht 

Eurofins Online, 
EuroPortal  
& B2B



Europortal
Europortal is een online webportaal dat voorziet in een 

gestroomlijnde monsterinzending, directe toegang tot orders & 

analyseresultaten en een breed scala aan functionaliteiten, zoals 

gegevensintelligentie, trendanalyse en tijdsbesparende functies. 

Europortal ondersteunt het goedkeurings- en lanceerproces van 

uw product én biedt doorlopende kwaliteitsbewaking van uw 

producten en leveranciers. Het stelt u in staat uw eigen limieten 

op het beoordelingsproces van uw monsters in te stellen, waarna 

Europortal een melding uitstuurt zodra een monster niet aan de 

limieten voldoet.

Ook kunt u met deze tool uw orders nog eenvoudiger invoeren. 

Uw productenlijst en bijbehorende product(ie)gegevens 

(bemonsteringspunten, eindproducten, grondstoffen, water-

bemonsteringspunten) uploadt u eenvoudig in Europortal. Aan 

de hand van deze productgegevens programmeert u vooraf 

bijbehorende leveranciers, pakketten en limieten, zodat het 

orderproces efficiënter verloopt.  Vervolgens kunt u de product-

kwaliteit monitoren. Trends en eventuele afwijkingen signaleert 

u zo in een vroeg stadium.

Wat zijn de voordelen voor u?
	Realtime analyseresultaten inzien
	Automatische monitoring met notificaties en  

aangepaste rapporten maken
	 Trends, omgevingsanalyses en prestaties van  

leveranciers volgen 

Wist u dat Eurofins Feed, Food, Water verschillende online omgevingen 

aanbiedt? Zo kunt u uw resultaten 24/7 online bekijken, trends 

volgen, uw orders sneller invoeren en fouten bij een orderinvoer 

minimaliseren. We bieden u de volgende mogelijkheden.

Eurofins Online (EOL)
EOL is een online interface tussen uw systeem en ons labo-

ratorium. De interface is wereldwijd toegankelijk in verschillende 

talen. In EOL kunt u online in vijf eenvoudige stappen uw orders 

invoeren, de status van geplaatste orders bekijken, uw resultaten 

en certificaten downloaden, zelfstandig uw eigen aangepaste 

rapporten maken en nieuwsberichten bekijken. EOL is flexibel: 

u kunt het zo inrichten dat het voldoet aan uw eigen wensen en 

behoeften. Bij een juiste inrichting is het ook mogelijk om met 

minimale handelingen specifieke monsters of een complete order 

nogmaals in te dienen.

Wat zijn de voordelen voor u?
	Realtime analyseresultaten inzien
	Rapporten maken naar eigen wens
	Monsterstatus volgen en eenvoudig monsters  

of orders (opnieuw) indienen

De B2B-connectie
De B2B-connectie is een directe koppeling tussen uw en ons 

systeem voor data-uitwisseling rond het aanvragen van orders 

en het ophalen van analyseresultaten. Op deze manier dient u 

op een efficiënte manier uw orders direct in vanuit uw eigen sys-

teem en beschikt u sneller over de resultaten van onze analyses. 

Hiermee voorkomt u fouten door handmatige orderinvoer en 

overname van analyse-resultaten. De B2B-connectie kan ge-

combineerd worden met de Europortal of Eurofins Online (EOL). 

Wat zijn de voordelen voor u?
	 Het minimaliseren van fouten en tijdsbesparing bij orderinvoer
	 24/7 geautomatiseerd orderen 
	 Geautomatiseerd analyseresultaten inzien

Snel, slim & realtime inzicht met  
Eurofins Online, EuroPortal & B2B



Voor meer informatie kunt u  
contact met ons opnemen

Tel: +31(0) 888 31 00 00

Mail: sales-food-nl@eurofins.com


